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Обсъждания на законодателни актове на Съюза (член 16, параграф 8 от Договора за
Европейския съюз), други обсъждания, открити за обществеността, и открити дебати
(член 8 от Процедурния правилник на Съвета).
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ОБСЪЖДАНИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ
(открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за Европейския
съюз)
2.

Преработени правила за капиталовите изисквания (пакет ДКИ ІV) [първо четене]
а)
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните
посредници
б)
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и
относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и
инвестиционните посредници и за изменение на Директива 2002/87/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно допълнителния надзор на
кредитните институции, застрахователните предприятия и на
инвестиционните посредници към един финансов конгломерат
Политическо одобрение
6947/13 EF 32 ECOFIN 161 CODEC 455
Съветът взе под внимание широкото мнозинство, подкрепящо компромисния пакет, и
въз основа на това отправи искане към Комитета на постоянните представители да
финализира преговорите с Европейския парламент. Съветът взе под внимание и някои
нерешени технически въпроси, включително относно датата на влизане в сила и някои
подробности относно начина на прилагане на тавана на възнагражденията, по които
председателството се ангажира да постигне съгласие с Парламента през следващите
седмици, като надеждата е, че ще може да се постигне напредък преди приключването
на работата.
Германия, която беше подкрепена от Нидерландия за първата част на текста, направи
изявление към протокола, което е изложено в приложението.
„Германия отчита голямото значение на пакета ДКИ ІV в общата рамка на
регулирането на финансовите пазари в ЕС и затова приема компромисния пакет.
I.

Германия обаче изтъква отново фундаменталното си несъгласие с разпоредбите
на член 86, параграф 2, втора алинея, буква а) от директивата в пакета ДКИ ІV
относно баланса между половете в управителните органи. Германия продължава
да смята, че в Договорите няма валидно правно основание за приемането на
споменатата разпоредба и че тя, във всеки случай, не е съобразена с принципа на
субсидиарност.
Освен това Германия изтъква, че приемането от нейна страна на компромиса
относно цялостния пакет ДКИ ІV не засяга по никакъв начин позицията на
Германия по проекта за директива относно жените в управителните съвети на
дружествата, който се обсъжда понастоящем от подготвителните органи на
Съвета.
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Независимо от общото си несъгласие с член 86, параграф 2, втора алинея, буква а)
от проекта за директива в пакета ДКИ ІV, Германия подчертава разбирането си,
че тази разпоредба не съдържа никакво задължение за комитетите за подбор на
кандидати да вземат решения за определяне на целева квота за по-слабо
представения пол в състава на управителния орган. Германия подчертава също
така, че няма да приеме никакви изменения на компромисния текст в сегашния му
вид, които предвиждат още по-сериозни задължения във връзка с баланса между
половете в управителните органи.
II.

3.

В допълнение, що се отнася до компромисното споразумение относно
задълженията за отчитане по държави, Германия би желала да се проведе
обсъждане за подобна разпоредба във връзка с директивата за счетоводството, а
не за пакета ДКИ ІV, тъй като става въпрос за осигуряване на прозрачността, а не
за финансова стабилност. Приемането от страна на Германия на компромиса по
пакета ДКИ ІV не засяга преговорите относно директивата за счетоводството и
относно изменението на директивата за прозрачността.“

Измами с ДДС: Механизъм за бързо реагиране — Механизъм за самоначисляване
Политически насоки
6717/1/13 REV 1 FISC 34
Съветът проведе обмен на мнения за предстоящите действия във връзка с две
законодателни предложения, насочени към по-ефективна и своевременна борба с
измамите, свързани с ДДС. Голямо мнозинство от държавите членки посочиха, че
могат да подкрепят по-нататъшните действия, предложени от председателството под
формата на пакет, който обхваща двете предложения.
В светлината на дискусията в Съвета и на получените указания председателството
обяви намерението си да съдейства за продължаване на работата по компромисния
пакет на равнище експерти въз основа на насоките, поместени в приложение ІІ към
док. 6717/1/13 REV 1.
Председателството е готово да обсъди евентуални конкретни предложения от страна на
държавите членки, поддържащи целите на пакета, които позволяват по-специално да се
реагира достатъчно бързо на внезапни и масови измами.
Председателството продължава да се стреми към приемане на законодателните
предложения от Съвета преди края на юни.
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4.

Икономическо управление — пакет от два законодателни акта
а)
Предложение за регламент относно общите разпоредби за мониторинг и
оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането
на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната
б)
Предложение за регламент за засилване на икономическия и бюджетния
надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от
сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност
Информация от председателството
Съветът взе под внимание информацията от председателството и Комисията за
постигнатото от Европейския парламент и Съвета споразумение по пакета от два
законодателни акта.

5.

Други въпроси
-

Текущи законодателни предложения
Информация от председателството

Председателят информира Съвета за актуалното състояние на работата по редица
законодателните досиета в сектора на финансовите услуги.
•

предложението за единен надзорен механизъм и преработката на регламента за
Европейския банков орган;

•

предложението относно възстановяването и оздравяването на банките;

•

предложението за регламент за пазарите на финансови инструменти (MiFIR) и
предложението за директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID); и

•

директивата за ипотечните кредити (MCD).

================
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